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относно:

Засе дание на комисия за разглеждане и ан:шизиране на анкети за
удовлетвореностга от административното обслуltсване в Областна администация-

Велико Търново.

flнес, 24.07.20l 7 г., в изпъJIнение на Заповед Ns РД-0 l -05-4710 l .06.20 l 7 г. на
Областен управител - Велико Търново, се прведе заседание на комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева - Заместник областен управител

СЕКРЕТАР: Петко Грулев - старши експерт в АПО<DУС
ЧЛЕНоВЕ:
. силвия.Щ,имlпрова - главен експерт АкРРДс
о Валентина Стайком - старши експерт
r Илиян Илиев - старши експерт АкРРдС
о Иван Иванов - експерт Во
По време на заседанието членовете на Комисията акry:rлизир:ца анкетата за
удовлетвореността от административното обслlгlкване в Областна администациявелико Търново с цел улесняв:lне гражданите при попъJIването й. Също така бе
взето и решение анкетата на хартиен носител и онлайн анкетата да бъдат
уеднаквени.

неразделна част от шrстоящиr протокол сд:
l/ Становище
2/ Разпечатка на актуrrлизирана анкета

- l странича

председател па компсrятi:
Ивета Кабакчиева - Заместник областен управител
Члепове: Петко Грулев - старши експерт в АПОФУС
Силвия .Щимитрова - главен експерт АКРРДС
Валентина Стайком - старши експерт АКРРДС
Имн Иванов - експерт ВО
Илиян Илиев - старши експерт АКРРДС
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ОБЛЛСТЕН УПРДВИТЕ"I НД
ОБЛДСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТЛНОВИЩЕ
от

члеflовете на Комиспята зд ра]гtrе?aцане r rпа.lrпзпрапе па дrrкети
]а удовлетворепосттl от ддмнl|нстративното обслух(ване
в Облrстша адмшппстрrцпя Велшко Търново, нr]начена със
Заповед }Ф РД-01-05-47/01.06.20l7 г. rta Областен управител - Велико Търново

l,вАжлЕl\lА проФ. поповл.

Във връзка с проведено заседание на 24,0'l .20l'l г. на Комисията
разглеждане и анмизиране на анкети за удовлетвореностга

за

от

администативното обслужвztне в Областна администация Велико Търново, Ви
информираме следното:

Членовете на Комисията актуtцизир€lха анкетата за удовJlетвореността от
администативното обслужмне в Областна администрация- Велнко Търново с
цел улесняване гражданите при попълването й.
Също така Комисията взе решенве анкетата на хартиен носител и онлайн
анкетата да бъдат уеднаквени.
Порали все още незавършена реконструкция на интернет станицата на
Областна администация Велико Търново на този етап в онлайн анкетата не е
добавено поле за код (с анти-спам изображение) против спам.

Прелселател ша комtlспята:
Ивета Кабакчиева

- заместник

ft

областен управител

Членове:
Петко Груаев - старши експерт АПОФУС
Силвия !имитрова - главен експерт АКРРДС
Илиян Илиев - старши експерт АКРРДС
Валентина Стайкова - старши експерт АКРРДС
Имн Иванов - експерт ВО
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